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DANIE RYCERZA
Rozmowa z Mariolą MichalskąKaczmarek,
współwłaścicielką Gospody pod Czantorią

Dlaczego coraz więcej imprez miejskich odbywa się w Gospo
dzie pod Czantorią. zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Jestem z tego bardzo zadowolona. Dlatego to wszystko powsta
ło, by odbywały się tu imprezy rekreacyjne i sportowe jakie tyl
ko można zorganizować na Czantorii.
Nie wszędzie godzą się na to, by ktoś na imprezę przychodził
z własną kiełbasą.
A niech sobie pieką swoją kiełbasę. Jest do tego wszystko przy
gotowane. Mogą u nas kupić napoje, albo przynieść swoje. Są
takie czasy, że trzeba być otwartym.
Co pani sądzi o Rycerskiej Ścieżce, która ostatnio powstała na
Czantorii?
Świetny pomysł. Ukłony dla wszystkich, którzy wymyślili i przy
czynili się do powstania tej ścieżki. Mój starzyk, czyli dziadek,
opowiadał, że rycerze śpią wewnątrz Czantorii i jeżeli pojawi się
niebezpieczeństwo, obudzą się i będą nas bronić. Teraz ta legen
da pojawiła się na dużych tablicach na Czantorii. Sama, co praw
da nie przeszłam ścieżki w całości, bo sobie utrudniam wyjście
na górę starymi drogami, ale ścieżka może się podobać.
Czy spotkała się pani z osobami, które tę ścieżkę przeszły?
Tak. Ludzie pytają, co to za oznakowania. Jest sporo zaintereso
wania, a ścieżka funkcjonuje dopiero dwa tygodnie.
W związku ze ścieżką w pani gospodzie można zjeść kotlet po
Piramidy z Czantorią w tle.
rycersku.
Fot. W. Suchta
Tak zwane danie rycerza. Nie będę zdradzała tajemnicy, ale
wszystkim smakuje. Podczas weekendów to danie cieszy się du
żym powodzeniem.
Czantoria jest już dość dobrze zagospodarowaną górą. Czego
jeszcze brak?
Jest coraz lepiej, przede wszystkim dobrze dośnieżona w zimie.
Poza tym wyciąg na polanie dolnej  znakomicie wykorzystana
Z okazji 700lecia Ustronia w sobotę 24 września w amfite
końcówka trasy nr 1. Prezes Czesław Mtuszyński świetnie Czan
atrze odbędzie się Ekumeniczne Nabożeństwo Dziękczynne, na
torię reklamuje. Wszystko przed nami. A czego brak? Można
które zaprasza Burmistrz Ustronia i Chrześcijańskie Stowarzy
zwiększyć przelotowość wyciągu na Czantorię.
szenie Ekumeniczne w Ustroniu. Początek nabożeństwa o godz.
Coraz więcej atrakcji w naszych górach. Na Równicy powsta
16. 00. Będzie to jedyna okazja, by mieszkańcy Ustronia zjed
ją kolejne karczmy, parkingi, myśli się o zagospodarowaniu
noczeni w modlitwie mogli podziękować Opatrzności Bożej za
polany przy górnej stacji wyciągu na Czantorię. Czy nie oba
prowadzenie przez stulecia. W tej wspólnej modlitwie nie po
wia się pani, że góry stracą swój charakter, a my stracimy
winno zabraknąć żadnej ustrońskiej rodziny.
gości odwiedzających Ustroń?
W amfiteatrze rozdawany będzie także pierwszy numer gazety
Ludzie raczej lubią mieć duży wybór. Przyjeżdżają do Ustronia
„W Cieniu Krzyża" wydawanej przez Chrześcijańskie Stowa
i przede wszystkim pytają o atrakcje. Gdyby to zależało ode
rzyszenie Ekumeniczne. zyxwutsrponlkjigedcaZYXWUTS
mnie pozwoliłabym wszystkim budować ośrodki sportowe, któ
re zatrzymają w Ustroniu ludzi.
Po raz pierwszy w tym roku nie było rowerowego downhillu
PRY WAT N Y GABI N ET
na Czantorii. Jest też zakaz wywozu rowerów krzesełkami.
Co pani o tym sądzi?
PEDAGOGI CZ N Y
Ten zjazd na rowerach był udaną imprezą i wszystkie okoliczne
og ł a sz a z a p i sy n a
miejscowości czekały tylko, żeby coś Ustroniowi nie wyszło.
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nia. Ale rowerzyści są dla turystów pieszych niebezpieczni, więc zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGEDCBA
ul.
Lipow a 1, tel. 604 975 455
Ust
roń,
(dok. na str. 2) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

DZIĘKCZYNNA
MODLITWA ZA 700 LAT

DANIE RYCERZA

Jest tam trochę zjazdów na wprost przez las, co też ma swoich

zwolenników. Nie każdy lubi od góry na dół cały czas kręcić.
zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGEDCBA
A jak są zawody to wiadomo, że zawsze ze szkodą dla narciarzy.
(dok. ze str. 1) zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Ale zawody też nie odbywają się co tydzień. Trasę nr 2 można

trzeba im wytyczyć trasy tak jak w Szczyrku. Trasy rowerowe
poprawić, ale wszystkiego nie da się zrobić naraz.
przyciągają ludzi, a my mamy tylko turystów pieszych. zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Słyszałem też o projekcie tras biegowych pod szczytem Małej
Czy jest ich coraz mniej.
i Dużej Czantorii.
Gdy idziemy czerwonym to tak jak Marszałkowską. Są to nie
Ludzie pytają o trasy biegowe. Nawet w Alpach bywa, że pod
dzielni turyści, ale jest ich sporo. Coraz więcej ludzi chodzi i to
samym szczytem są wytyczone i przygotowane trasy dla biega
jest pocieszające. Wiem, że będę miała wielu przeciwników, któ
czy. Ludzie wyjeżdżają wyciągami do góry i tam biegają. A Czan
rzy powiedzą, że rowery na Czantorii przeszkadzają. Może je
toria pod tym względem ma duże możliwości. Wychodzi na to,
stem w błędzie, ale chyba wiele osób poprze mnie. Dużo ludzi
że tylko skoczni nam brak. A skocznia była kiedyś w Suchym
jeździ na rowerach, jeżdżą szczytami, po szlakach. Może wywo
Potoku. Nic już z niej nie pozostało.
żenie ich do góry jest trudne do rozwiązania organizacyjnie.
Co czeka nas tej zimy?
Chyba raczej chodzi o niszczenie tras i szalone zjazdy.
Straszą nas, że zimy będą coraz słabsze, ale jakoś na razie się to
To można postawić zakazy, a jeżeli złapie się takiego rowerzystę,
nie sprawdza i mamy co robić. Będziemy dośnieżać, stok jest
to można zastosować np. mandaty. Wszystko można uregulować.
oświetlony, więc może być czynny do ostatniego narciarza.
Może jestem nieobiektywna, bo dla mnie wszystko co związane
To głównie rodzice z małymi dziećmi?
jest ze sportem  jest wspaniałe. Może są ludzie jeżdżący na oślep,
Nie tylko. Ludzie często śmieją się, że to taka ośla łączka,
mogący zrobić sobie krzywdę i innym, ale my powinniśmy dbać
a potem przychodzą, gdy zaczyna doskwierać zdrowie, pojawia
o przeciętnego rowerzystę. Tak samo było ze snowboardzistami.
ją się jakieś problemy z nogami, kręgosłupem. Wtedy boją się
Zarzucano im, że zrzucają liny, że nie należy ich wpuszczać na
trudniejszych tras i przychodzą do nas. Stok jest mały, krótki, ale
wyciągi. Na naszym wyciągu jest jeszcze większe ryzyko zrzuce
każdy na nim może pojeździć.
nia liny, bo sporo jest snowboardzistów początkujących. W takich
Obserwuje pani ustrońskie dzieci i młodzież na nartach.
przypadkach mówimy, że jeżeli będzie zjeżdżał poza ślad, co gro
Narty zawsze mi się podobały i gdy mogę pomóc, zawsze to
zi zrzuceniem liny, wyłączamy wyciąg i musi zejść na bok tracąc
robię. Nie chcę się nikomu wtrącać. Gdy powstawało stowarzy
wyjazd. Wszystko można robić z głową.
szenie „Czantoria Ustroń", pan Matuszyński zapraszał mnie. Nie
Trasa nr 1 otrzymała homologację FIS na slalom, a być może
stety nie było mnie wtedy w Ustroniu i nie uczestniczyłam
otrzyma także na slalom gigant na całej długości, jeżeli uda
w zebraniu. Niektórzy mówili, że nie chce mi się pomagać. To
się ją w niektórych miejscach poszerzyć. Co pani o tym sądzi?
bzdura. Chętnie pomogę, jeżeli się do mnie zwrócą. Zawsze ko
Trasa już jest poszerzona.
chałam narty i byłoby cudowanie gdyby znowu w Ustroniu wy
rósł talent narciarski. A teraz możliwości są większe niż miałam
A nie obawia się pani, że straci klientów, jeżeli na Czantorii
je ja z trenerem Kołaczykiem.
będą zawody. Przecież wtedy narciarze pójdą gdzie indziej.
Ale teraz też trzeba mieć pieniądze.
Trzeba popracować nad trasą nr 2.
Ale ona nie jest zbyt ciekawa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
A może mniej jest entuzjazmu, ludzi, którzy by się poświęcili
narciarstwu tak jak Kołaczyk i mój ojciec. Taka jest prawda.
Żeby mieć garstkę narciarzy, miasto musiałoby pomóc finanso
wo, a wtedy pojawią się sponsorzy, rodzice też coś dadzą. Wspól
nie można to zrobić. U mnie na górce zawsze można trenować,
choćby ten pierwszy krok. Jeżeli chcą trenować, nich jeżdżą
u mnie za darmo. Wiem, że Mietek Wójcik prowadzi bardziej
intensywne treningi z dziećmi. Musi być większa grupa, z której
dopiero można wyciągnąć talent.
Na razie alpejczyków w Polsce nie mamy.
Moim zdaniem błąd leży w tym, że rodzice za bardzo przerzuca
ją swoje aspiracje na dzieci. Byłam w Zakopanem na „Koziołku
Matołku", gdzie startują najmłodsi, Na te dzieci kładzie się prze
sadnie duży nacisk. Dziecko wyrasta, nie chce patrzeć na narty,
jest znużone. A właśnie w gimnazjum i szkole średniej powinno
nabierać ochoty, widzieć, że są efekty pracy. A u nas zazwyczaj
w szkole średniej kończy się kariera. Niech w Ustroniu powstają
jak najwięcej klubów, tylko niech nie będzie starć trenerów, dzia
łaczy. Powinni widzieć wspólny interes.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta zyxwutsr
M. MichalskaKaczmarek przed gospodą.
Fot. W. Suchta
rystów" szczególnie w środy
Od dawna mieszkańcy Śląska
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oni robić zakupy na tutej
pod koniec września), szereg
kilka wieków warownymi mu
kach pojawiają się żyły skał
szych targowiskach, a sprzyja
pogadanek i prelekcji oraz cie
rami. Oprócz trzech bram głów
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temu wysoki kurs korony wo
kawe wycieczki.
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16.09.2005 r.
Ok. godz. 21 funkcjonariusze Ko
mendy Powiatowej Policji w Cie
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
12.09.2005 r.
szynie zatrzymali na ul. Daszyń
Ok. godz. 9 policja została powia
skiego mieszkańca Ustronia. Zna
domiona o kradzieży kabla teleko
Urząd Miasta informuje, że na okres 21 dni został wywieszony
leźli przy nim amfetaminę.
munikacyjnego
na
ul.
Słonecznej.
na tablicy ogłoszeń wykaz dotyczący nieruchomości lokalowej
18.09.2005 r.
12.09.2005 r.
Nr 6 położonej w Ustroniu przy ul. 3 Maja 6/6 zbywanej w dro
O godz. 1.35 mieszkaniec woje
Ok. godz. 16 kolizja drogowa na
dze przetargu ograniczonego. zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGEDCBA
wództwa zachodniopomorskiego
parkingu przy Banku Śląskim, kie
•
•
•
zgłosił policji, że z parkingu przed
dy mieszkaniec S k o c z o w a nie
Zakładem Przyrodoleczniczym zło
Dyżury pracownika Urzędu Pracy z Czeskiego Cieszyna od
ostrożnie cofał volkswagenem pas
dzieje ukradli mu vw passata. Sa
bywają się w PUP w Cieszynie w każdy ostatni czwartek miesią
satem i uderzył w vw polo należą
mochód wart był ok. 50 tys. zł.
ca. Kolejna wizyta pracownika Urzędu Pracy z Czeskiego Cie
cego do mieszkańca Ustronia.
18.09.2005 r.
szyna odbędzie się 29 września I piętro pok.104.
13^09.2005 r.
Około godz. 11 mieszkaniec Ty
•
•
•
0 godz. 1.20 na ul. Sportowej za
chów zgłosił w komisariacie, że z
trzymany został ustroniak, który
Towarzystwo Opieki Nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu ser
wynajmowanego pokoju skradzio
kierował
„maluchem"
w
stanie
nie
decznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków na walne
no mu portfel z pieniędzmi i karta
trzeźwym. Badanie wykazało: 0,57
zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w piątek 23 wrze
mi bankomatowymi.
1 0,51 mg/l.
śnia o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta na parterze.
19.09.2005 r.
13.09.2005
r.
•
•
•
Ok. godz. 14 na skrzyżowaniu ul.
Na skrzyżowaniu ulicy Katowic
Kojzara i A. Brody mieszkaniec
Fundacja Dobrego Paterza w Ustroniu zaprasza na Ustrońskie
kiej z Cieszyńską mieszkaniec Przy
Sarnowa, który kierował ciężarów
Targi Pracy, które odbędą się w sobotę, 8 października w godz. siełnicy kierujący vw transporterem
ką volvo nieostrożnie wymijał i
od 8.00 do 16.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustro
wymuszał pierwszeństwo i uderzył
zarysował forda focusa należące
niu, ul. 3 Maja 15. Bliższe informacje można uzyskać pod nume
w audi 80, którego prowadził
go do mieszkańca Warszawy, (mn)
mieszkaniec Wisły.
rem telefonu 8543680. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

KRON I f A MI EJ SKA

KRONIKA POLICYJNA

STRAŻ MIEJSKA

którego został zabrany bezpański
pies z ulicy Daszyńskiego.
15.09.2005 r.
Stała kontrola rozwieszania reklam
wyborczych. Straż Miejska infor
muje poszczególne komitety o ko
nieczności usunięcia ogłoszeń
z miejsc do tego nie wyznaczonych.
16.09.2005 r.
Kontrola porządkowa Hermanie,
Nierodzimia, Lipowca. Nie stwier
dzono nieprawidłowości. (kp)

12.09.2005 r.
W trakcie kontroli osób handlują
cych na targowisku miejskim
sprawdzano przestrzeganie regula
minu targowiska i ogólny porzą
dek. Nie stwierdzono żadnych nie
prawidłowości.
12.09.2005 r.
zywu
Kontrola posesji przy ulicy Gości
radowiec. Nie stwierdzono żad
nych nieprawidłowości.
13.09.2005 r.
Pomoc policji w zabezpieczeniu
wypadku na skrzyżowaniu ulic Ka
towickiej II z ulicą Myśliwską.
13.09.2005 r.
Interwencja strażników miejskich
u^ f t ue cj Ki
Te śmieci leżą na parkingu przy st adionie od zakończenia targów Tour
przy usuwaniu konaru powalone
GastroHotel w hali tenisowej, czyli od 9 września. Stał tam także kontener,
go drzewa przy ulicy Leśnej, po
zywutsrpon
ale został usunięty przez Przedsiębiorstwo Komunalne. Po targach śmieci
wiadomienie odpowiedzialnych
pozostało wiele, więc wszystkie się do kontenera nie zmieściły. Ostatnio
służb.
trwają pertraktacje między właścicielem hali tenisowej, organizatorami tar
14.09.2005 r.
gów i Przedsiębiorstwem Komunalnym, w jaki sposób uporać się z tym
Wezwanie pracowników schroni
problemem. Zdjęcie zrobiłem 20 września wieczorem.
Fot. W. Suchta zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
ska dla zwierząt w Cieszynie, do

Ci, którzy od nas odeszli:
Leopold Nawrat
łat 79
Eugeniusz Hajek
lat 55
Józef Kołder
lat 64

zapraszamy do
NOWO
OTWARTEJ
CUKIERNI zyxwuts

ul. Tartaczna 17
os. Manhatan 7/3
ul. Lipowska 198

WYBORY
DO SEJMU I SENATU
25 września odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpo
s p o l i t e j Polskiej. Lokale wyborcze czynne będą od godz. 6.00
do 20.00.
W wyborach do Sejmu o mandat posła ubiega się 196 kandy
datów z 13 komitetów wyborczych. Aby głos był ważny przy
nazwisku jednego kandydata stawiamy krzyżyk.
W wyborach do Senatu kandyduje 14 osób. Aby głos był waż
ny należy postawić 2 lub mniej krzyżyków przy nazwisku wy
branych kandydatów.
Udając się do lokalu wyborczego trzeba mieć przy sobie do
kument umożliwiający potwierdzenie tożsamości głosującej oso
by.
(ws)
22 września 2005 r.

WYNAJMI E N A
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W najbliższą
niedzielę wybory parlamentarne.
Już wydawało
się, że tylko Jan Szwarc i Andrzej Georg zaakcentują
swój start
w wyborach w naszej gazecie, tymczasem
nadeszło miłe
rozcza
rowanie.
Są i inni kandydaci,
nie tylko z Ustronia.
A o tych
kandydujących
mieszkańcach
Ustronia,
którzy nie zdobyli się
na zorganizowanie
spotkania,
zareklamowania
w naszej
gaze
cie, wiadomo co myśleć. Takie wybory to łasy kąsek dla nas, bo
za reklamy trzeba płacić. Kandydatom
na posłów i senatorów,
którzy prowadząc
kampanię
na szeroką skalę nie zapomnieli
o
naszych łamach, dziękujemy.
Redakcja
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JAN
DRÓZD

Komitet Wyborczy SLD

SZANOWNY WYBORCO
Proszę Cię,
zanim podejmiesz decyzję
rozważ moją kandydaturę
J A K O POSEŁ NA SEJM RP IV KADENCJI
REALIZOWAŁEM M. IN. TAKIE SPRAWY JAK:
Pozyskałem środki na rozbudowę Szpitala Śląskiego w Cieszynie,
Walczyłem o miejsca pracy w spółce Elektronarzędzia Celma S.A.
i Zakładach Kuźniczych,
Zainicjowałem budowę mieszkań Towarzystwa Budownictwa
Społecznego w Ustroniu,
Działałem skutecznie na rzecz rozbudowy skoczni narciarskiej
w Wiśle oraz rozbudowy i modernizacji tras narciarskich na Czantorii,
Wspierałem profilaktyczne badania wykrywania chorób
nowotworowych piersi oraz powstanie Klubu „Amazonki".
PRACOWAŁEM W S E J M O W Y C H KOMISJACH:
Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,
Kultury Fizycznej i Sportu, Pracowałem w stałej podkomisji
ds. Wykorzystania Środków UE,
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,
Należałem do Grupy Parlamentarnej PolskoSłowackiej,
PolskoNordyckiej, do Parlamentarnego Zespołu Strażaków.

POZYCJA NR 9
LISTA NR 10 YWTNKJDA
TWÓJ KANDYDAT NA POSŁA RP
Ja n D r óz d , lat 4 3 , ż on a t y , t r oj e d z i e ci , u r o d z o n y w
Ci e sz y n i e , m i e sz k a w U st r o n i u . W y k sz t a ł ce n i e śr e d 
nie r ol n i cz e , g o sp o d a r u j e n a 3 0 h a .

SKUTECZNY DLA POLSKI
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dla ludzi
pracowitych,
Uważam, że Sejm jest miejscem
uczciwych
i odpowiedzialnych,
którzy nie zapominają,
kto
ich wybrał i kogo reprezentują.zrndaVJD
Jan Drózd
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MTKKE DYRDA
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Szanowni Państwo moim celem jest: t w or zenie w y sok iej
j ak ości praw a i j ego pr zest r zegan ie, zw i ęk szen i e nakł adów
na ed u k acj ę i och r on ę zdr ow ia, zm n iej szen ie podat ków w
celu ożyw ienia rynku pracy, och r on a polskiego rolnict w a,
ut r zym anie st ał ego kont akt u z Wy b or cam i.
Nigdy nie zawiodłem i nie zawiodę swoich
Wyborców.
Dziękuję za oddany
głos.

ALFRED BRUDNY

zwtsrpon

BĄDŹMY RAZEM  WYGRAJMY RAZEM

Będę wdzięczny za możliwość przekonania
Państwa o słuszności Waszej i mojej decyzji.

PLAT FORM A JAN U SZ A
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Z wyrazami

szacunku

Alfred

Brudny
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waczy było potrzebnych do
ponad 12 miesięcy w c i ą g u
Końcem sierpnia w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestro
pracy w „Mokate" w Ustroniu.
ostatnich 2 lat. W sierpniu
wanych było 742 bezrobotnych ustroniaków, (358 kobiet). Do
10 tłoczarzy metalu potrzebo
było ich 5.742, w tym 3414
pobierania zasiłu uprawnionych było 39 kobiet i 52 mężczyzn. zywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
wała firma Paks v d w Między
kobiet i jest to o 46 mniej niż
świeciu. Zakład remontowo
miesiąc wcześniej. 222 osoby
budowlany w Cieszynie złożył
podjęły pracę, o 59 więcej niż
ofertę na 10 pracowników: 6
w lipcu, w tym 3 osoby rozpo
pomocników murarza, 2 mura
częły szkolenia, 12 osób zo
Poniżej 25 roku życia
W powiecie zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
rzytynkarzy i blacharzydeka
stało zatrudnionych w ramach
W ewidencji PUP było 2.402
W innych wybranych mia
rzy. Były informacje o zwolnie
robót
publicznych
i
4
osoby
osoby w wieku do 25 roku ży
stach i gminach powiatu cie
niach grupowych z trzymie
zostały zatrudnione w ramach
cia, w tym 1.346 kobiet i to jest
szyńskiego sytuacja kształto
sięcznym
wypowiedzeniem.
prac
interwencyjnych.
0 58 osób więcej niż w lipcu.
wała się następująco: Brenna
Dotyczy to 22 osób z firmy dzie
Wypłacane zasiłki
159 osób podjęło pracę, o 25
576 (w tym 323 kobiety), Wi
wiarskiej Bogna z Cieszyna.
Uprawnionych do pobiera
więcej niż przed miesiącem,
sła 679 (342), Goleszów 690
nia zasiłku dla bezrobotnych
Przeciwdziałanie
w tym 6 osób rozpoczęło szko
(386), Skoczów 1413 (851),
były 863 osoby, o 77 osób
bezrobociu
lenia, 31 osób rozpoczęło staż,
Cieszyn 2.070 (1136). W su
mniej niż w lipcu. W chwili
W sierpniu 89 osób bezro
5 osób zostało zatrudnionych
mie w PUP Cieszyn zarejestro
obecnej stanowi to 9% zareje
botnych zostało objętych ak
w ramach robót publicznych i
wanych było 9.411 osób, o 18
strowanych bezrobotnych.
tywnymi formami przeciw
1 osoba w ramach prac inter
więcej niż lipcu. W sierpniu
działania bezrobociu (o 63
Oferty pracy
wencyjnych.
zarejestrowało się 735 bezro
osób więcej niż w miesiącu lip
W sierpniu Urząd Pracy
Powyżej 50 roku życia
botnych, o 66 mniej niż po
cu). 10 bezrobotnych męż
otrzymał 212 ofert pracy, o 71
W sierpniu było 1.415 zare
przednim miesiącu. Pracę pod
czyzn rozpoczęło szkolenia,
więcej niż w lipcu. Firma Swe
jestrowanych osób powyżej 50
jęło 399 osób, o 86 mniej niż
61 osób, w tym 51 kobiet roz
dwood Poland Sp. z o.o. ze
roku życia, w tym 635 kobiet,
w lipcu. Na koniec lipca stopa
poczęło staż. 5 bezrobotnych
Skoczowa poszukiwała 15 sto
o 3 osoby więcej niż w lipcu.
bezrobocia w Polsce wyniosła
osób, w tym 3 kobiety, zostało
larzy. Zakład Produkcyjny So
23 osoby podjęły pracę, o 8
17,9%; w województwie sHą
zatrudnionych w ramach prac
bik ze Skoczowa poszukiwał
mniej niż przed miesiącem.
skim 16,0%, a w powiecie cie
interwencyjnych a 13 osób, w
13 pracowników: 10 pracowni
Długotrwale bezrobotni
szyńskim 14,7%. Prognozowa
tym 8 kobiet, w ramach robót
ków produkcji, 1 elektryka i 2
Są to osoby pozostające
na stopa bezrobocia na koniec
publicznych.
(mn)
mechaników maszyn. 11 pako
w rejestrach PUP łącznie przez
lipca wynosi 14,7%.

BOGNA ZWALNIA

wypożyczają dawne fotografie z rodzinnych albumów.
D o nich n a l e ż y M i c h a ł Pilch, k t ó r e g o u n i k a l n e z d j ę c i a
j u ż nieraz tu u k a z y w a l i ś m y . D z i ś p r z y p o m i n a m y przed
zyxwutsrponlkjigedcaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
stawienie „Wielkie przygody małego Stasia" wystawia
ne w sali „ P r a ż a k ó w k i " w m a j u 1950 r. p r z e z u c z n i ó w
S z k o ł y P o d s t a w o w e j nr 2. S z t u k ę r e ż y s e r o w a ł a n a u c z y 
cielka Helena Szewczyk, a dekoracje i rekwizyty wy
k o n a ł lotnik J a n C h o l e w a , k t ó r e g o c ó r k a b y ł a w t y m
Z d a j e się, że z a s ó b z d j ę ć d o t e j r u b r y k i j e s t w p r o s t
czasie uczennicą szkoły.
Lidia S z k a r a d n i k
niewyczerpany. Niektórzy mieszkańcy Ustronia często

W dawnym

USTRONIU
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Zwyciężczyni W. Mocarska z popisowym daniem.

go kiełkami z lucerny. Do garnitury użyłam świeżej marchwi,
kapeluszy borowików. Rolę nóżek grzybowych pełnią kopytka.
Sos wykonany jest z żurawiny, miodu i czerwonego wina.
Danie wymyślała cała ekipa kucharska „Belwederu, pani We
ronika wystąpiła na targach jako jej przedstawiciel. Na pytanie,
czy w domu pani Weronika też serwuje takie dania, słyszymy
odpowiedź:
 Nie, rodzina nie oczekuje aż tak elitarnych dań. Zdziwiliby się
i stwierdzili, że zaczęłam dziwnie gotować. Można takie dania
podawać w restauracji, ale w domu i moja rodzina, i, myślę, więk
szość z nas woli tradycyjną kuchnię. Jednak polecam ekspery
mentowanie z połączeniami mięs i owoców. Kiedyś słodkokwa
śne dodatki do pieczeni, mięs, szczególnie dziczyzny, były bar
dzo popularne w Polsce, ale jakoś zapomnieliśmy o tym. To cie
kawe, proste, a jednocześnie wykwintne połączenie.
Innym uczestnikiem konkursu był Jarosław Lubecki kucharz
pubu AngePs, który przygotował przepiórki na sposób strzel
ców Księstwa Cieszyńskiego.
 Inspiracją dla mnie były dawne przepisy pochodzące z regio
nu. Gotowanie to dla mnie pasja, więc lubię przeglądać również
dawne książki kucharskie. Ten konkurs był dla mnie wyzwa
niem, bo po pierwsze jestem debiutantem, a po drugie nie spe
cjalizuję się w tego typu kuchni. Na co dzień serwujemy w re
stauracji raczej dania kuchni śródziemnomorskiej. Najbardziej
lubię przygotowywać potrawy z owoców morza lub inne należą
ce do kanonu włoskiego, francuskiego. To są kulinarni mistrzo
Fot. M. Niemiec zyxwutsrponlkjigedcaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
wie, więc warto się od nich uczyć.zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUT
Monika Niemiec zywutsrp
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Od 7 do 9 września odbywały się w Ustroniu Targi Wystroju i
Wyposażenia Obiektów Noclegowych i Gastronomicznych, Pro
duktów Spożywczych dla Gastronomii oraz Urządzeń Piekarni
czych i Wyposażenia Cukierni TurGastroHotel, które od 7 lat
organizuje firma Inexpo. Targi goszczą w wielu atrakcyjnych
turystycznie miejscach w kraju, po raz pierwszy miały miejsce w
Ustroniu. Na salę wystawienniczą wybrano Halę Tenisową obok
stadionu KS Kuźnia. Z jednej strony odkryciem była możliwość
wykorzystania tego miejsca na targi, ale z drugiej obnarzone
zostały wady hali. Zanim stanie się ona centrum targowym mia
sta, muszą zostać założone instalacje wentylacyjne i zostać zwięk
szona moc energetyczna. Biorąc pod uwagę turystyczny charak
ter miasta i bazę noclegową, warto zabiegać o organizację kolej
nych targów.
Zwłaszcza, że były one atrakcyjne nie tylko dla ludzi z branży
turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej, ale także dla zwie
dzających, którzy oglądali konkursy i pokazy. Na przykład pa
rzenia kawy albo robienia drinków. Wystąpił m.in. Damian Sob
czak  mistrz Polski barmanów w „wolnym stylu".
Na targach zaprezentowali się ustroniacy, którzy z powodze
niem wzięli udział w konkursach kulinarnych. Startował między
innymi Marcin Kłapsia oraz ekipa restauracji „Sielanka".
W konkursie jednego talerza pierwsze miejsce zdobyła potra
wa: fantazyjny schab z kopytkami, borowikami w sosie z owo
ców leśnych autorstwa Weroniki Mocarskiej z Ustronia Niero
dzimia, pracującej w hotelu „Belweder" w Ustroniu.
Niełatwo było wygrać, konkurencja była ogromna, o czym
świadczy również podsumowanie konkursu przez sędziów:
 Atmosfera jest na sali bardzo gorąca, a do jej podgrzania przy
czynili się również kucharze. Jest to 40. już konkurs organizo
wany przez Targi, więc mamy skalę porównawczą. Mogę powie
dzieć, że poziom był bardzo wysoki, więc tym bardziej gratuluję
zwycięzcom.
Zwyciężczyni konkursu była bardzo przejęta i zaskoczona
wygraną. Powiedziała, że nie spodziewała się, że zasłuży na pierw
sze miejsce w tak licznym gronie konkurentów. Zdradziła rów
nież, że na co dzień w hotelu Belweder nie serwuje się podobne
go do konkursowego dania, gdyż jest ono bardzo finezyjne.
 Zdarzają się jednak wyjątkowe okazje i wtedy musimy się sprę
żyć  tłumaczy W. Mocarska, a następnie szczegółowo wyjaśnia,
z czego wykonane jest danie  Na talerzu ułożyłam schab upie
czony w piecu konwekcyjnym na parze, następnie faszerowałam
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Dyplom uznania odbiera od sędziów M. Kłapsia.
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Grzegorz Gajdus z Oleśnicy wygrał rozegrany w niedzielę, 32.
Maraton Warszawski. Dystans 42 195 metrów rekordzista Polski
(2:09.23) pokonał w czasie 2 godzin, 14 minut i 50 sekund.
Z czwórki zawodników reprezentujących Śląsk Cieszyński zde
cydowanie najlepszy byłzyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Henryk Małysz z Ustronia, który za
kończył maraton na 183 miejscu. Był 24 w kategorii mężczyzn
od 25 do 29 lat z czasem 3.10.39. Na miejscu 355. znalazł się
Stanisław Piaszczyk z Górek Wielkich, na 833. Witold Łaszcz z
Cieszyna, na 1319. Jan Miodoński również z Cieszyna.
(mn)

HISTORYCZNA WYGRANA
W miniony weekend w Szczyrku rozegrano Beskidzki Wyścig
Górski „Lotos Grand Prix  Szczyrk 2005", który był XI i XII
eliminacją Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski oraz
był zaliczany do klasyfikacji Pucharu Trzech Kopców. Pierw
szego dnia imprezy dużego pecha miał lider kategorii samocho
dów historycznych Marian Czapka z Ustronia, który na jednym
z zakrętów uszkodził swoje Porsche 928 S. W niedzielę nato
miast pojechał rewelacyjnie zajmując jedenastą pozycję w kla
syfikacji generalnej i oczywiście wygrał zmagania w grupie sa
mochodów historycznych.
(mn)

PECHOWA SIÓDEMKA
Podczas 32. Rajdu Warszawskiego  V rundy Rajdowych Samo
chodowych Mistrzostw Polski, który odbył się w miniony week
end na trasach wokół stolicy kraju rozegrano również szóstą
i ostatnią rundę Rajdowego Pucharu Peugeota. Ta eliminacja oka
zała się pechowa dla Aleksandry i Kajetana Kajetanowiczów
z Ustronia. Pewnie zmierzająca po mistrzostwo kraju, załoga Au
tomobilklubu Cieszyńskiego miała tylko jedno zadanie  doje
chać do mety. Niestety na siódmym odcinku specjalnym w wozie
Kajetanowiczów ukręcił się wałek atakujący w skrzyni biegów.
Wicemistrzostwo Polski to duży sukces naszej załogi, zwłaszcza
jeśli weźmiemy pod uwagę, że w tym sezonie rajdowe małżeństwo
wygrało cztery eliminacje, a raz zajęło drugie miejsce.
(mn)

Nad

Wisłą pozostali wędkarze.

19 września poniedziałek, kilka minut po godzinie 11, cięża
rówka wyjeżdżająca spod Alberta, zarysowała naczepą forda fo
cusa, który stał na wylocie ulicy Ksiądza Ludwika Kojzara.
 Krzyczałem, żeby stać, bo ciężarówka całkiem by go przybrała,
a tak tylko go przerysowała  mówi jeden z handlujących na
targowisku.
Bez wątpienia samochód był zaparkowany nieprawidłowo, co
potwierdziła przybyła na miejsce o 11.20 policja, jednak kie
rowca ciężarówki przerysował focusowi nadkole i „zamknął"
lusterko, wjeżdżając na ulicę, gdzie poruszać się mogą tylko
samochody o ciężarze do trzech ton. Po kilku minutach, na ulicy
powstał korek, około godziny 11.30 pojawiła się straż pożarna,
celem usunięcia samochodu, by ciężarówka mogła odblokować
drogę. Chwilę później pojawił się właściciel focusa i przestawił
samochód.
Ford focus sedan na warszawskich numerach rejestracyjnych,
nie stał na poboczu, tylko na środku drogi, jego właściciel zosta
wił go w tym miejscu prawdopodobnie dlatego, że nie chciało
mu się szukać innego miejsca parkingowego, a wjazd pod hiper
m a r k e t A l b e r t j e s t tak z a s t a w i o n y , że nic s p o s ó b się d o m y ś l i ć

gdzie zaczyna się, a gdzie kończy jezdnia. W poniedziałkowe
przedpołudnie zarówno na całej długości pobocza od rynku po
osiedle Manhatan jak i na parkingu pod Albertem nie ma miejsc.
Najbliższy płatny parking na rynku jest prawie pusty, jedyny
problem w tym, że 30 minut parkowania, trzeba tam zapłacić
złotówkę. Wysokość mandatu za zaparkowanie w niewłaściwym
miejscu, może być jednak kilkuset razy wyższa.
Karolina Pietor
22 września 2005 r.

W. Suchta
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SYPI E SI Ę SAMOOBRONA

żym pośpiechu po kilkanaście, kilkadzie

siąt osób. Umowy podpisaliśmy kilka ty
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONML

godni temu i nie dostaliśmy ich do chwili
obecnej i nie wiemy dokładnie co w tych
umowach jest napisane. Gdy chcieliśmy
zrezygnować z tych umów, zaczęły się te
lefony, w wyniku których część osób chcą
ca zrezygnować z listy, wycofała się, tłu
macząc się tym, że obawiają się o swoje
rodziny, że będą ciągani po sadach. Za
P o w i a t o w e j S a m o o b r o n y w C i e s z y n i e zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
czynam mieć wrażenie, że to jest partia
c y rad p o w i a t o w y c h S a m o o b r o n y z Biel
Marek Gogółka podczas konferencji pra
strachu, że w tych umowach zaczyna być
skaBiałej, Pszczyny, Żywca i Cieszyna
sowej zwołanej 19 września w ustrońskim
wiele innych rzeczy mówiących o urucho
19 sierpnia wystosowali list do A. Leppe
hotelu Tulipan. Konferencja została zwo
mieniu weksli nie tylko w sytuacji, gdy
ra z wnioskiem o wycofanie zzyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGEDCBA
listy wybor
łana w związku z wystąpieniem większo
jest się posłem. Zaczynam mieć wrażenie,
czej kandydatów nie pochodzących z te
ści członków organizacji powiatowej z Sa
że ta umowa wcale nie była przygotowa
renu naszego okręgu poprzez osobistą ich
moobrony. W powiecie cieszyńskim Sa
na dla posłów, ale została przygotowana
rezygnację.
moobrona liczyła ponad 50 członków, de
na tę okoliczność, na sytuację, w której
 Spotkałem się z przewodniczącym Lep
klaracje o rezygnacji z człokowstwa zło
przygotuje się jeden wielki zamach na
perem już po zarejestrowaniu list tłuma
żyło już 30 osób, inne deklarują ustnie
działaczy Samoobrony, poobsadza się lu
cząc mu, że nie dotrzymał swych zobo
wystąpienie. M. Gogólka stwierdził, że
dzi na wysokich pozycjach na listach
wiązań  mówi M. Gogółka.  Jego odpo
z tego co mu dotychczas wiadomo, w po
i kiedy nastąpi oburzenie działaczy, za
wiedź była bardzo prosta: On podjął de
wiecie cieszyńskim pozostaną w Samo
cznie się ich straszyć tymi umowami.
cyzję i nic więcej. Nie będzie żadnego
obronie na pewno dwie osoby.
precedensu dla okręgu bielskiego. Po
M. Gogółka pozostaje jednak na liście
przednie deklaracje przestały istnieć. Dla
Samoobrony. Jeszcze nie podjął decyzji,
Wystąpienie członków Samoobrony jest
niego słowo nie ma wartości.
czy zrezygnuje z kandydowania, bo taka
ściśle związane z wyborami parlamentar
możliwość przecież istnieje. Na to pyta
nymi. W wyborach do Parlamentu Euro
W tej sytuacji doszło do zwołania kon
nie M. Gogółka nie udziela kategorycz
pejskiego M. Gogółka startował z dalsze
ferencji prasowej, na której odczytano
nej odpowiedzi. Mówi jedynie:
go miejsca, praktycznie bez szans na man
oświadczenie, którego fragmenty publi
dat. Zgodził się na to, gdyż Andrzej Lep
 Dziś jesteśmy gotowi złożyć apel, aby
kujemy poniżej.
per zapewił go, że w najbliższych wybo
nasi sympatycy i przyjaciele nie głoso
Powodem rezygnacji z
członkowstwa
rach do Sejmu będzie pierwszy na liście
wali na nas. Nie czujemy się związani
w partii jest umieszczenie przez Przewod
w naszym okręgu wyborczym.
z Samoobroną w żaden sposób. Nie jestem
niczącego A. Leppera na dwóch pierwszych
zainteresowany mandatem poselskim
miejscach na liście kandydatów do sejmu
 Listy do parlamentu były znane człon
z partii Samoobrona.
nieznanych nam osób, a to:
kom Samoobrony w takim kształcie, jak
my rekomendowaliśmy kandydatów 
Zapytałem też M. Gogółkę, komu prze
1. Na pozycji pierwszej Pana Dariusza
mówi M. Gogólka.  W oparciu o to pod
kazałby swoje głosy, na kogo chciałby je
Kozaka z Wrocławia  technika budowla
pisywaliśmy umowy. Andrzej Lepper po
„przerzucić".
nego, osoby nikomu nieznanej
nawet
wprowadzał dodatkowe osoby i takie li
w strukturach wrocławskich partii Samo
 Decyzja należy do każdego z wyborców
sty zostały zarejestrowane. Wokół tych list
obrona, z którym jak nas poinformowała zyutrponmkjigedcaPJIA
 odpowiada M. Gogółka.  W każdym
zaczął się szum w kraju. Nie wiem jak to
¿ona - nie utrzymuje kontaktu
środowisku jest poseł najbliższy każde
się stało, że lista w naszym okręgu nie
mu z wyborców. My budowaliśmy lewicę
2. A na pozycji drugiej Pani Ireny Mły
została zarejestrowana w komplecie. Prze
i trudno nam namawiać, aby ktoś głoso
narczyk z Zabrza  fizjoterapeutki,
bezpar
wodniczący rad powiatowych Samoobro
wał na PiS czy PO. To ugrupowania nam
tyjnej, jak nam jest wiadomo pozostającej
ny z naszego okręgu złożyli komplet 18
przeciwstawne. Najbliższe nam są ugru
w związku z panem prof. Pasykiem  byłym
osób kandydujących, nawet były osoby
powania lewicowe. Najlepiej gdy każdy
szefem sztabu wyborczego A. Leppera.
stanowiące rezerwę listy. W całym tym
z wyborców rozejrzy się wokół siebie
 Decydując się na startowanie z list Sa
bałaganie zrobionym przez ludzi przysła
i podejmie decyzję o głosowaniu na oso
moobrony musieliśmy podpisywać te nie
nych przez centralę, którzy dokonali reje
by z najbliższego środowiska, ze swojej
szczęsne umowy. Podpisywane były w du
miejscowości, bo to osoby mogące naj
więcej dla nas zrobić.
Pozostaje pytanie, dlaczego tak długo
ufano Lepperowi. O polityku tym pisano
przez ostatnie lata sporo i w większości
nie były to publikacje przychylne. Już
chociażby na tej podstawie można było
sobie wyrobić opinię, jakiego formatu po
litykiem jest Andrzej Lepper.
 Myśmy mieli inne sygnały  mówi M.
Gogółka.  Mieliśmy kontakt osobisty,
a o politykach różnie się pisze. Jeżeli roz
mawiam i odbieram sygnały pozytywne,
to nabieram zaufania. Sygnałów negatyw
nych się nie przyjmuje, bo człowiek za
czyna budować pewne struktury i bazo
wać na zaufaniu. Wiadomo jaka była Sa
moobrona na początku. Lepper sam de
klarował zmiany. Kiedyś spotkałem Lep
pera, a on powiedział mi tak: „Marek, po
łowa posłów to ludzie przypadkowi i sam
chciałbym ich powymieniać." Tu się zga
dzaliśmy, aż do momentu kiedy mieli być
wybrani nowi posłowie. Okazało się, że
to
znowu ludzie przypadkowi. Gdzieś się
Oświadczenie wygłasza M. Gogółka. Krawaty organizacyjne i rezygnacje z członkowstwa w Samo
nie zrozumieliśmy.
Wojsław Suchta
obronie położono na stole. Wdzięczny temat do filmowania.
Fot. W. Suchta
 Czujemy się oszukani. Andrzej Lepper
nas oszukał, oszukał setki swoich działa
czy w całym kraju. Pytanie, czy jest go
tów oszukać miliony ludzi. Na to pytanie
muszą sobie odpowiedzieć wyborcy sta
wiając krzyżyk podczas wyborów  mó
wił dotychczasowy przewodniczący Rady
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stracji, na liście zostało 14 osób. Nie zare
jestrowano takich osób jak przewodniczą
cy koła w BielskuBiałej, radny sejmiku
wojewódzkiego z Pszczyny, doktor wete
rynarii z Pszczyny czyli osób, które mo
gły zebrać wiele głosów.
Po zarejestrowaniu list przewodniczą

22 września 2005 r.

ODST ĘPST WA O D PROGRAM U
W najbliższą niedzielę wybory do par
lamentu. Jakoś w Ustroniu, poza kilkoma
plakatami i jedną stroną w dzisiejszej GU,
trudno odczuć przedwyborczą gorączkę.
Kiedyś bywało, że każda licząca się par
tia organizowała spotkanie przedwybor
cze swych kandydatów w Ustroniu. A by
wali w naszym mieście w poprzednich
kampaniach politycy z pierwszych stron
gazet. Dziś możemy o tym zapomnieć.
Spotkania niewiele dają, bo przychodzą
na nie już przekonani. Siłą jest telewizja
i to na niej swą uwagę skupiają komitety
wyborcze. W Ustroniu w tej kampanii
mamy tylko dwa spotkania przedwybor
cze i jedną konferencję prasową poświę
coną efektownemu końcowi Samoobrony
w powiecie cieszyńskim. Przynajmniej ja
0 tylu wiem. Swe spotkanie przedwybor
cze Andrzej Georg zaplanował na środę
21 września wieczorem, więc już po od
daniu GU do drukarni. Choć z dużym
prawdopodobieństwem można przypusz
czać o czym A. Georg będzie mówił i o co
będą go pytać mieszkańcy, to jednak po
wstrzymamy się od opisywania spotkania,
które się jeszcze nie odbyło.
Spotkanie przedwyborcze Sojuszu Le
wicy Demokratycznej odbyło się w Pra
żakówce 15 września. Nie do końca było
to spotkanie SLD, gdyż uczestniczył w nim
także kandydat na posła z SdPl Jerzy Pi
stelok. Poza nim kandydaci SLD Jan
Szwarc ubiegający się o mandat posła
1 Władysław Bułka kandydujący na sena
tora.
Najpierw trzej kandydaci się przedsta
wiali. J. Pistelok stwierdził m.in., że unie
możliwił Miłosławowi Styczniowi prze
prowadzenie złodziejskiej prywatyzacji
stadniny w Ochabach. Chciano ją sprze
dać za 167.000 zł.
 Dość dobrze udało nam się rozregulo
wać to państwo  z nutą goryczy mówił
W. Bułka. Obecny senator stwierdził, że
wolą baronów SLD został skierowany do
Senatu. Teraz tego nie żałuje. Poszerzył
swoją wiedzę, poza tym Senat pracował
w spokoju, z wieloma senatorami z pra
wej strony dobrze się współpracowało.
Obecnie to co wysłuchuje o SLD jest przy
kre, ale prawdziwe. Szkoda, że SLD nie
udało się dochować kandydata na prezy
denta.
 Wiele narobiliśmy dziadostwa  mówił
W. Bułka.
J. Szwarc stwierdził, że nie chciał kan
dydować. O tym żeby ubiegać się o man
dat zdecydowały ostatnie zmiany w SLD.
W przyszłym Sejmie chce być w konstruk
tywnej opozycji.
 Decyzja Cimoszewicza nie przynosi nam
chwały  mówił J. Szwarc.
Niestety również dobór niektórych osób
nie był właściwy. Premier Hausner kosił
wszystko co lewicowe.
Choć na sali w przeważającej mierze sie
dzieli sympatycy SLD, miano do obecne
go senatora i posła wiele zastrzeżeń. Przede
wszystkim nie zrealizowano programu.
Pytano dlaczego nie przeciwstawiano się
błędnym decyzjom premiera Leszka Mil
22 września 2005 r.

lera. Mówiono o likwidacji Senatu, rozli
czeniu AWS, renegocjacji konkordatu. Nic
z tego nie zrealizowano. A przecież na
początku miano większość w Sejmie i Se
nacie. Błędem było upieranie się przy je
siennym terminie wyborów, skoro wcze
śniej mówiono co innego. Dlaczego w SLD
nadal pozostaje Dyduch, skoro zapowia
da, że stworzy nową partię. Opluwano
Buzka, a teraz odbija się to czkawką. Pre
mierowi Millerowi zarzucano, że z rodzi
ną pojechał do Watykanu. Jeden z zebra
nych zarzucał lewicy, że nie opowiedzia
ła się za karą śmierci. Mówiono też, że
30% dzieci chodzi głodne do szkoły,
a posłowie ustalają sobie astronomiczne
diety, że ten, kto uchwalił odprawy dla
wiceburmistrzów, powinien iść do szpita
la psychiatrycznego.
Odpowiadał J. Szwarc. Stwierdził, że
głosując przeciw karze śmierci postąpił
słusznie. Trudno na początku kadencji
było się sprzeciwiać Millerowi, bo grozi
ło to usunięciem z klubu SLD. A zwraca
no uwagę na odstępstwa od programu gło
szonego przed wyborami. Niestety nikt
takich głosów nie chciał słuchać. Obec
nie partie prowadzące w sondażach są też
obłudne. PiS nie ma programu więc chce
grzebać w historii. Jako, że zarzucono
J. Szwarcowi słaby kontakt z wyborcami,
poseł stwierdził, że prowadził biura po
selskie i każdy mógł się tam zjawić. Niko
go nie odprawiano z kwitkiem. Oczywi
ście są sprawy, których poseł nie jest wsta
nie załatwić. A spotkań ostatnio nie orga
nizował, ponieważ chciał się wyłączyć
z polityki.
Ludwik Gembarzewski mówił, że posło
wie są chłopcami do bicia, a na historię
trzeba mieć trzeźwe spojrzenie. Aleksan
der Kwaśniewski chciał być prezydentem

zyxw

wszystkich Polaków i oddał telewizję
Dworakowi. Teraz w TVP kosi się wszyst
kich lewicowców. Szlag go trafia gdy oglą
da TVN. Prowadzimy złą politykę wschod
nią, bo kogo reprezentuje Monika Borys,
pytał L. Gembarzewski.
 Nie biczujmy się  mówił L. Gembarzew
ski.  Zastanówmy się, czy nie głosować
na Leppera.
Jako że na sali siedzieli wyłącznie męż
czyźni po pięćdziesiątce, a średnia wieku
wahała się w granicach 70 lat, co chwilę
padało sakramentalne pytanie: „Co ze
skrobankami?"
Na zakończenie posłowie tłumaczyli
jakie są ich uposażenia. Mówiono, że pie
niądze przeznaczane na biura poselskie
są tylko i wyłącznie na utrzymanie tych
biur. J. Szwarc dodawał, że w porównaniu
z innymi krajami nasi parlamentarzyści są
bardzo nisko wynagradzani. W. Bułka do
dawał, że ponadto diety poselskie nie za
liczają się do emerytury.
 Bo nie płacicie ZUS  odpowiadano
z sali.
Emerytowany profesor ustrońskiego
technikum dał krótki wykład o kuźnic
twie i przedstawił odkuwkę z dużą wy
lewką, czyli był to przykład na marnotra
wienie materiału.
 No to jak w tej Polsce ma być dobrze? 
pytał B. Kiecoń.
Na zakończenie kandydaci apelowali do
zebranych by przekonywali do głosowa
nia na SLD. Nie można dopuścić do tego,
by w przyszłym prawicowym Sejmie bę
dąca w opozycji lewica była słaba.
Jeden z zebranych odpowiadał na to, że
broni zawsze lewicy, ale musi tyle wysłu
chać od sąsiadów i znajomych, że często
mu się tego odechciewa. zyxwvutsrponmlkjihg
Wojsław Suchta zyxwv

Burzliwe zebranie w Prażakówce prowadził Henryk Słaby

Fot. W. Suchta
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ZA MAŁO DZIECI

ściolatków, a pozostałe mieszane. W łączonej grupie znajdo
wały
się zawsze najbliższe roczniki, a więc trzy, czterolatki,
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
cztero i pięciolatki itd. Bywały grupy 30osobowe, ponieważ
budynek przeznaczony jest dla 120 dzieci, które uczęszczały
Rodzice najmłodszych dzieci, które uczęszczają do Przed
do czterech grup po 30 osób. Po wprowadzeniu nowych norm,
szkola nr 7 na osiedlu Manhatan skierowali do burmistrza
grupy miały maksymalnie 25 osób. Od kilku lat tak właśnie
miasta list z prośbą o interwencję. Poprosili również o wydru
wyglądała sytuacja w naszym przedszkolu, że prowadziliśmy
kowanie go w Gazecie Ustrońskiej. Pod listem podpisali się
4 oddziały średnio po 25 dzieci. W ubiegłym roku szkolnym
rodzice dzieci z grupy pierwszej.
w najmłodszych grupach mieliśmy wyjątkowo mało dzieci.
Poniżej fragmenty listu i wypowiedź Jolanty Heller, pełnią
Było 12 przedszkolaków w najmłodszej grupie i 18 w grupie
cej obowiązki dyrektora Przedszkola Nr 7, którą poprosili
czterolatków i były to jednorodne grupy. W tym roku musieli
śmy o komentarz. zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGEDCBA
śmy połączyć najmłodsze grupy, ponieważ do przedszkola za
W obecnym roku szkolnym w Przedszkolu zamiast czterech grup
pisało się mało dzieci. Jest ich w sumie 74. Jeszcze w momen
zostały utworzone trzy grupy. Dzieci w wieku 3 lat zostały połą
cie zapisów wyglądało na to, że dzieci będzie więcej, więc siłą
czone z grupą 4latków, część dzieci 4letnich z 5latkami oraz
rzeczy, żeby funkcjonować zgodnie z przepisami, musiałyby
utworzono grupę zerówki. Taka reorganizacja uderza przede
być utworzone dwie najmłodsze grupy. Ostatecznie jednak nie
wszystkim w dzieci najmłodsze. Grupa „maluchów" z chwilą roz
wszystkie dzieci zapisane, zaczęły chodzić i stąd połączenie
poczęcia roku szkolnego liczyła 25 osób, a liczba ta stale rośnie.
trzy i czterolatków. Tych najmłodszych w grupie jest mniej
Grupą tą opiekuje się tylko jedna wychowawczyni, pomaga jej
więcej połowa.
w tym i to doraźnie jedna Pomoc do dzieci.
Wiem, że nie podoba się to rodzicom, bo poruszyli tę kwestię
Różnice psychologiczne pomiędzy dzieckiem 3 i 4letnim są
na pierwszym zebraniu. Wyjaśnialiśmy wszystkie aspekty tej
tak duże, że niezrozumiałym jest utworzenie takiego połączenia.
sprawy. Faktem jest, że dziećmi zajmuje się jedna pani i faktem
Dzieci 3letnie są jeszcze mało społeczne  nie potrafią na dłużej
jest również to, że najmłodsze dzieci potrzebują więcej uwagi
skupić uwagi, wymagają stałego organizowania zajęć. Wyma
i opieki. I to ze swej strony staramy się zapewnić. Wychowaw
gają opieki i pomocy w każdej sytuacj i w czasie korzystania
czyni pomaga pani woźna oddziałowa. Jest obecna w tych
Z ubikacji, w czasie jedzenia, ubierania się. Jak wobec tego jed
wszystkich momentach, kiedy dzieciom trzeba pomagać przy
na osoba, a w porywach dwie, są w stanie sprawować należytą
codziennych czynnościach. Jest przy maluchach w czasie po
opiekę nad tak liczną grupą dzieci? Jak w tak licznej grupie
siłków, w czasie mycia rąk przed jedzeniem, kiedy malują, ry
można prowadzić zajęcia dydaktyczne? Jeżeli przyjmiemy, że
sują, przygotowują się do snu, ubierają się na spacer. Pani wy
celami wychowania przedszkolnego jest daleko idąca opieka
chowawczyni zostaje sama w czasie zabawy, czytania książe
i dydaktyka, to żaden z tych celów nie jest spełniony!
czek, niektórych zajęć edukacyjnych.
Nowoczesne szkolnictwo dąży do prowadzenia zajęć w jak
Oczywiste jest, że im więcej dzieci, tym praca jest cięższa
najmniej liczebnych grupach dzieci. Efektywność nauki jest
i tym mniej czasu można poświęcić każdemu dziecku z osobna.
w takich warunkach większa, a i nadzór nad dziećmi jest ła
Idealnie byłoby, gdyby pani woźna oddziałowa mogła być cały
twiejszy. Nie szukając daleko  Katolickie Przedszkole w Cieszy
czas na sali. Ma ona jednak jeszcze inne obowiązki w budynku.
nie ma 18to osobową grupę „maluszków".
Opiekę sprawują
Ja pracuję w przedszkolu 18 rok, to była moja pierwsza praca,
dwie panie , a do pomocy jest kilka praktykantek. W sumie 5
a jednocześnie jestem tutaj odkąd przedszkole na Manhatanie
osób zajmuje się 18tką dzieci.
zostało
otwarte. Mogę powiedzieć, że idealnie byłoby mieć za
Rozumiemy względy ekonomiczne. Ale oszczędności nie mogą
pisanych 18 dzieci w grupie, wziąwszy jeszcze pod uwagę, że
dotyczyć dzieci najmłodszych. Czy musi wydarzyć się jakaś tra
frekwencja nigdy nie jest 100procentowa. Marzenia swoją dro
gedia, aby nasze władze racjonalnie spojrzały na niebezpie
gą, a rzeczywistość swoją. Tak wygląda sytuacja we wszystkich
czeństwo wynikające z takiej polityki? Czy będąc w pracy stale
publicznych przedszkolach. Mogę jedynie zadeklarować, że sta
musimy odczuwać niepokój, że naszym pociechom w takich wa
ramy się zapewnić dzieciom jak najlepszą opiekę i jak najlepsze
runkach może przydarzyć się coś złego? zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGEDCBA
warunki do zabawy i rozwoju.
Spisała: Monika Niemiec
•
•
•
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Jolanta Heller:  Od początku istnienia w naszym przedszko
lu były cztery grupy, ale podobnie jak teraz, najczęściej nie
jednolite wiekowo. Zależało to od liczby dzieci z danego rocz
nika. Jeśli dużo było sześciolatków, to były dwie grupy szezyxwutsrponlkjigedcaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

POMPY CI EPŁA

zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

OCTOPUS
EKOLOGI CZNE CI EPŁO ZE SZWECJI

JedynezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
t ego t y p u
r o zw i ą za n i e t e c h n i c zn e w EUROPIE

BEZ ODWIERTÓW I WYKOPÓW
POMPY CI EPŁA NAJNOWSZEJ GENERACJI

 typu powietrze  woda

ŁATW A I N STALACJA O KAŻ D EJ PORZE ROKU
ZNACZNE OSZCZĘDNOŚCI FI NANSOWE (50  80% )

ŚLĄSKIE OCTOPUS ENERGI
USTROŃ, ul.Kuźnicza
tel. 033/85410 95,854 2927, 0601 46 33 73
email: zw ias@oct opusenergi.pl
www.oct opusenergi.pl
• ••
• • •
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Dbać o porządek trzeba się uczyć od przedszkola.

Fot. M. Niemiec

22 września 2005 r.

LI ST DO REDAKCJI
Szanowny Panie Redaktorze. Wczoraj otrzymałem od dobrych
ludzi z Ustronia dziewięć numerów „Gazety Ustrońskiej" (od
marca do maja), które naturalnie z wielkim
zainteresowaniem
przeczytałem „od deski do deski", jak zwykle kiedy gazety te
otrzymuję. Jak Panu wiadomo, sprawy ustrońskie zawsze były
i pozostają bliskie mojemu sercu i jak tylko mogę śledzę wyda
rzenia w moim Ustroniu. W numerach 9, 17 i 20 (a może i w
innych, których nie otrzymałem ?)przeczytałem uważnie artyku
ły p. Krzysztofa Nowaka p.t. „Zapomniani ludzie, zapomniane
zdarzenia ". Chociaż autor powołuje się na materiały źródłowe
zawarte w publikacji Józefa Pilcha „Ustroń 19391945" nie
wykorzystał on ich w całości, pomijając zupełnie nazwiska „ Ofiar
okupacji obywateli polskich żydowskiego pochodzenia
(dosłow
ne określenie przyjęte przez ś. p. Józefa Pilcha, skądinąd mojego
przyjaciela). Otóż pozwalam sobie przypomnieć, że od l.p. 127
do 202 wspomnianego wydawnictwa wymienionych jest 75 osób
Nierodzim odzyskuje formę.
Fot. W. Suchta zywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
 Żydów ustrońskich, którzy Zginęli z rąk hitlerowskich
opraw
ców. O ich pozycji społecznej w historii Ustronia wiele jest
w artykule p. Bożeny Kubień, zawartym w „ Pamiętniku Ustroń
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
skim " Nr 12 z pewnością znanym p. Nowakowi. Nie orientuję
N i e r o d z i m  B ł y s k a w i c a D r o g o m y ś l 3:1 (1:1) zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
się naturalnie w jakim stadium realizacji znajduje się wspo
mniana w artykułach monografia, dotycząca okupacji hitlerow
Gdy w drugiej połowie meczu po drugim rzucie karnym za
skiej w Ustroniu, ale jeżeli prace nad nią nie zostały jeszcze
wodnik Błyskawicy wyraził wątpliwość co do uczciwości sę
zakończone, to chętnie nawiążę kontakt z p. Nowakiem w celu
dziego mówiąc: „Panie sędzio. Kręcić mecze w tak młodym wie
jej uzupełnienia.zwutsonmlkjihedcaZYWUSRPONMLKJIFEDCBA
Otto
WineckiWindholz
ku"1, otrzymał czerwoną kartkę. Taka decyzja sędziego wydała
mi się niezrozumiała, gdyż zawodnik nie przeklinał, nie krzy
czał. Tymczasem inni zwracali się do arbitra: matole, palancie,
a były to najłagodniejsze określenia i pozostawało to bezkarne,
podobnie jak szerokim strumieniem płynące z boiska wulgary
zmy. Okazało się, że to słynna komisja etyki pod wodzą Jana
Wielu ustroniaków to absolwenci Liceum Ogólnokształcą
Tomaszewskiego wydała zalecenie, by najmniejszą wątpliwość
cego im. Pawła Stalmacha w Wiśle. Szkoła ta od lat organizuje
co do uczciwości sędziego karać czerwoną kartką. W ten prosty
huczne obchody jubileuszy. 14 października świętować będzie
sposób rozwiązano sprawę uczciwości sędziów. Wychodzi na to,
60lecie istnienia. Zaproszeni są wszyscy absolwenci, nauczy
że komisja etyki nadal zaleca, by nie reagować na różne ohydne
ciele i sympatycy szkoły.
wulgaryzmy tak ochoczo wykrzykiwane przez piłkarzy.
W piątek od godz. 10.00 do 12.00 zaplanowano zwiedzanie
W samym meczu Nierodzim miał przewagę choć pierwszy stra
budynku
szkoły oraz oglądanie wystawy prac plastycznych
cił bramkę. W 45 min. wyrównuje strzałem głową z trzech me
i manualnych uczniów i absolwentów w Muzeum Beskidzkim
trów Grzegorz Szarek. W drugiej połowie Błyskawica nie ist
w Wiśle i w szkole. O godz. 12.00 odprawione będzie uroczyste
nieje. Drugiego gola dla Nierodzimia zdobywa bramkarz Bły
nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelickoaugsbur
skawicy, który po dośrodkowaniu obiema rękami wpakował pił
skim.
Następnie absolwenci spotkają się przy „tarczach" po
kę do siatki. Trzecią strzela Szymon Holeksa z rzutu karnego.
szczególnych roczników przed kościołem i przed Szkołą Pod
Po minucie sędzia dyktuje kolejnego karnego. Tym razem strzał
stawową. O godz. 14.00 spotkanie w klasach dla chętnych ab
Sz. Holeksy bramkarz wyłapuje. Nierodzim miał szansę strzelić
solwentów. W godz. 16.00  17.30 wystąpi w muszli koncerto
jeszcze kilka bramek, ale zawodnikom brakowało zimnej krwi.
wej zespół „Śląsk". Szczegółowych informacji udziela sekre
Kibice z Drogomyśla wyrażali pogląd, że ten cały mecz to
tariat szkoły.
jedna wielka prowokacja, ponieważ nad stadionem rozwieszony
był transparent z hasłem „Bawimy się bez alkoholu". Tymcza
sem transparent to pozostałość po Pikniku Rodzinnym, który
był przed dwoma tygodniami na stadionie w Nierodzimiu.
Po meczu powiedzieli:
Trener Błyskawicy Robert Zyradzki:  Zaczęliśmy dobrze,
nawet prowadziliśmy, niestety oddaliśmy pole zespołowi z Nie
rodzimia i oni zaczęli przeważać. Broniliśmy wyniku, ale dosta
liśmy bramkę do szatni. Po
1 Zabłocie
16 16:7
przerwie zaczął się horror, sę
dzia robił swoje, pokazał czer
2 Zebrzydowice 16 14:7
woną kartkę, osłabił nas.
14 26:9
3 Chybie
Trener Nierodzimia Dariusz
4
Haźlach
13
15:10
Halama:  Wygrywamy drugi
Wisła
12
23:12
5
mecz z rzędu. Z trzech punk
tów z Drogomyślem jestem za
6 Strumień
10 19:13
dowolony, mniej z naszej gry.
7 Nierodzim
10 14:9
Przy przewadze j e d n e g o za
10 16:18
8 Brenna
wodnika, zamiast spokojnie
9
Kończyce
M.
8 11:12
grać piłką, wprowadziliśmy
10 Istebna
7 16:27
niepotrzebną nerwowość, cha
os. Przy prowadzeniu 3:1 moż
11 Puńców
7 10:25
na spokojnie dogodne sytu
12 Drogomyśl
5 9:16
acje wykorzystywać. Ważne
13 Kończyce W. 4 8:24
jednak, że idziemy w górę ta
Szlak na szczyt Czantorii. Ta turystka przeszła zaledwie 100 metrów po
14 Pogwizdów
2 12:20 zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGEDCBA
beli.
Wojsław Suchta
czym zdecydowała się zawrócić.
Fot. W. Suchta

S

ETYKA PIŁKI

ŚWI ĘTO STALMACHA
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TRENER I ZAWODNIK
Aleksander Palowiez urodził się 2 sierp
nia 1930 roku w Ustroniu, zmarł 17 listo
pada 1985 roku. Do Klubu Sportowego
„Zryw" następnie „Kuźnia" w Ustroniu
wstąpił w 1945 roku mając 15 lat. Karierę
najbardziej utalentowanego zawodnika
rozpoczął od trampkarza, juniora i senio
ra. W 16letniej karierze grał na pozycjach
bramkarza (8 lat), środkowego napastni
ka i środkowego obrońcystopęra. Był jed
nym z najlepszych bramkarzy Śląska. Bro
nił pięciokrotnie barw reprezentacji Ślą
ska juniorów i 12 razy występował w dru
żynie śląskich szkół zawodowych. Wspa
niale bronił w meczu juniorów Śląsk  Kra
ków w Zabrzu wygranym 2:1. Był boha
terem tego spotkania.
W marcu 1953 roku Aleksander Palo
wiez bronił barw KS „Kuźnia" w Ustroniu
po raz ostatni. W czasie sparingowego
spotkania „Kuźnia"  Cracovia przy ryzy
kownej paradzie doznał kontuzji barku.
Po wyleczeniu kontuzji przeszedł grać na
pozycję środkowego napastnika, a następ
nie środkowego obrońcy  stopera. W tych
latach zespół „Kuźni" w kl. ,.B" należał
do najlepszych drużyn w powiecie cie
szyńskim. W 1954 roku awansował do ślą
skiej klasy „A". Olek (taki miał pseudo
nim) dał się poznać jako wspaniały snaj
per. Strzelał od 28 do 32 bramek w sezo
nie. Był niesamowicie przesądny np.: grał
w potarganych skarpetkach, które przy
nosiły mu szczęście w strzelaniu bramek.
Aleksandrem Palowiczem interesowały
się inne kluby ze Śląska i Podbeskidzia.
Co do przejścia do innego klubu to nie
dbał o to. Mówił ciągle: „Jestem ustro
niakiem i tu będę grał do końca."

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLK

Miał w klubie świetnych kolegów  pił
karzy takich jak: Gustaw i Józef Gomola,
Wilibald Selzer, Mirosław Sadlik, Kazi
mierz Wołowiec, Jan Żerdka, Paweł Pasz
cza, Emil Niemiec, Jan Bujok, Robert Sa
dlik, Edward Czyż, Tadeusz Sikora, Bro
nisław Piszkiewicz, Franciszek Kasik, Ta
deusz Szeja, Władysław Janik, Marcel

Cholewa, Gustaw Sikora, Kazimierz Kloc,
Władysław Troszok i Józef Wałaski.
Był wszechstronnym sportowcem. Upra
wiał również lekkoatletykę. Zdobywał
trzykrotnie w biegu na 100 m i dwukrot
nie w skoku w dal mistrzostwo powiatu
cieszyńskiego.
Nie omijały go kontuzje. Ciężka kon
tuzja kolana zmusiła go do zakończenia
kariery piłkarskiej. Trenowało go wielu
trenerów, a mianowicie: Tatuś, Alojzy Sit
ko i Roman Brak. Od 1961 do 1985 roku
Aleksander Palowiez pracuje jako instruk
tor piłki nożnej z młodzieżą, a następnie
z seniorami KS „Kuźnia" w Ustroniu. Pod
jego kierownictwem zespół seniorów zdo
był w sezonie 1969/70 roku mistrzostwo
klasy „A" awansując do ligi okręgowej.
Był najwybitniejszym instruktorem, po
trafił z zawodnika wycisnąć wszystkie
poty, konsekwentny w realizacji progra
mu szkoleniowego. W czasie treningu po
zwolił sobie nawet na wyrzucenie z bo
iska najlepszego zawodnika, bo był nie
dysponowany.

Aleksander Palowiez

Z okazji zbliżającej się 25ej
rocznicy śmierci Aleksandra Pa
lowicza został powołany Komi
tet
Organizacyjny,
który
1 października przeprowadzi
Memoriał im. Aleksandra Palo
wicza. O godz. 12°° turniej mło
Wyszkolił wielu świetnych piłkarzy, jak
dzieżowy, natomiast o godz. 1500
przykładowo: Jan Gomola (bramkarz re
prezentacyjny), Rudolf Glajc, Jerzy Glu
mecz piłki nożnej rozegrająprzy
za, Stanisław Puchała, Józef Paszek, Bo
jaciele Palowicza. Drużyny usta
lesław Miech, Władysław Zajdel, Ludwik
lają Otton Leśniak i Roman Pilch.
Skutnik.zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Rudolf Czyż zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJ

WYPADKOWY
WTOREK

Dzięki uprzejmości dyrekcji Śląskiego Szpitala Reumatologicznego dzieci niepełnosprawne z Ośrod
ka Rehabilit acyj noWychowawczego w Nierodzimiu mogą korzyst ać z basenu. Ju ż od kwietnia
w każdy poniedziałek pływają i bawią się w wodzie, która ma na nich zbawienny wpływ. Kąpiele pod
okiem opiekunów dają podopiecznym Ośrodka dużo radości, a co najważniejsze pełnią rolę leczniczą
 usprawniają ruchowo i relaksują. Do basenu prowadzi specj alny podjazd.
Fot. M. Niemiec
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Wtorek 13 września był pechowym
dniem na ustrońskich drogach. Policja
wzywana była aż do dwóch wypadków,
które, w przeciwieństwie do kolizji, nie
zdarzają się w naszym mieście zbyt czę
sto. Najpierw do szpitala w Cieszynie po
gotowie jechało ze skrzyżowania ul. Ka
towickiej II z Myśliwską. Na tym niebez
piecznym zakręcie mieszkaniec Kielc,
kierujący matizem wymuszał pierwszeń
stwo i najechał na tył fiata 126 p, którego
prowadziła mieszkanka Dzięgielowa.
Ranna została pasażerka daewoo. Drugi
wypadek zdarzył się o godz. 15.20 na ul.
Cieszyńskiej. Tym razem przyczyną była
nieostrożność. Mieszkanka Wisły kieru
jąca peugeotem najechała na tył fiata se
icento, którym jechał mieszkaniec nasze
go miasta. Do szpitala odwieziono ustro
niaka. Jeszcze jeden wypadek w ciągu
ostatniego tygodnia zdarzył się na ul.
Wczasowej. Zderzyły się tam dwa nissa
ny micra. Pierwszym jechał mieszkaniec
BielskaBiałej i to on wymuszał pierw
szeństwo, drugim ustroniak. Mieszkaniec
naszego miasta i siedząca obok niego pa
sażerka zostali przewiezieni do cieszyń
skiego szpitala.
(mn)
22 września 2005 r.

M I EJS K I

D OM KU LTU RY

„PRAŻ AKÓW KA"

Daszyńskiego 28, tel. 8542906. email: mdk@ustron.pl
u s t r o ń s k i ezywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
g a l e r i e , m u zea, ul.
Koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży: komputerowe,
szachowe,
wokalnoinstrumentalne,
taniec nowoczesny,
taniec
p l a có w k i kultury, f u n d a cj e , plastyczne,
towarzyski, rękodzieło artystyczne, teatralne i recytatorskie,
modelarskie,
akrobatyka  zajęcia odbywają się po południu.
stowarzyszenia, policja, straż miejska zywutsrponmlkjihgedcbaUSMC
kurs j. angielskiego dla dorosłych  czwartek godz. 17.(X)  sala nr 8

 poniedziałki i czwartki godz. 19.00 zywut
 20.00,
M I E J S K A B I B L I O T E K A P U B L I C Z N A i m . J. W a n t u ł y zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
 piątek godz. 8.30  s. nr 7
Rynek 4, tel. 8542340,
aerobic
 poniedziałek i czwartek od godz.
Wypożyczalnia dla dorosłych zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA 19.00 do 2 0 . 0 0  s a l a nr 7
poniedziałek: 8.00  18.00: wtorek: 8.00  15.00; środa 12.00  18.00;
T O W AR Z Y ST W O KSZ T AŁCEN I A A R T Y S T Y CZ N EG O
czwartek: — piątek: 8.00  18.00; sobota 8.00  12.00.
 nauka gry na: fortepianie,
keyboardzie, flecie, saksofonie,
gitarze,
Czytelnia ogólna oraz wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży
klarnecie, skrzypcach, akordeonie. Kształcenie słuchu, teoria muzyki,
poniedziałek: 12.00  18.00; wtorek: 8.00  15.00; środa 12.00  18.00;
zajęcia wokalne  zajęcia odbywają się po południu.
czwartek: — piątek: 8.00  18.00.
Stowarzyszenia i związki:
M U Z E U M U S T R O Ń S K I E i m . J. J a r o c k i e g o
Zw. Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
ul. Hutnicza 3, tel. 8542996.
 poniedziałek 10.0012.00 sala nr 17
Wystawy stałe:
Stow. Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
— Hutnictwo i kuźnictwo Ustronia ze skansenem przemysłowym
I i III wtorek miesiąca  10.0012.00 sala nr 2
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów własnych Muzeum
Związek Inwalidów Wojennych RP i Związek Byłych Więźniów
— Galeria Sztuki Współczesnej B.K. Heczko
Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych 
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele"
czwartek 10.0012.00 s. nr 2
Muzeum czynne: w poniedziałki 9  1 4
Polski Komitet Opieki Społecznej Zarząd w Ustroniu
we wtorki 9  1 7 , od środy do piątku 9  1 4 .
 środa 10.0012.00 sala nr 2
w soboty, niedziele 9.30  13.
Światowy Związek Żołnierzy AK  piątek 10.0012.00
Estrada Ludowa Czantoria i Mała Czantoria  wtorek 17.3020.00
O D D Z I AŁ M U Z E U M „ Z B I O R Y M ARI I S K A L I C K I E J "
Zespół Wokalny „Ustroń"  wtorek 18.0020.00
ul. 3 Maja 68, tel. 8542996.
E k s p o z y c j a prac w y b i t n y c h polskich t w ó r c ó w : P. Stellera,
M I EJSK A I N FO R M ACJA T U R Y S T Y C Z N A
J. Wałacha, S. Jaworskiego, L. Konarzewskiego. M. Siary, Z. Jóźwika
Rynek 2, tel. 8542653,
 od poniedziałku do piątku 8.30  17.00
i innych.
 sobota 8.30  13.00
— Kolekcja medali: poczet królów i książąt polskich, dzieje oręża
ul. Sanatoryjna 7,8542025  od poniedziałku do piątku 8.45  16.00
polskiego, medale z dziedziny kultury i sztuki.
 sobota 8.45  13.00
Starodruki, kolekcja 3,5 tysiąca exlibrisow, druki bibliofilskie
K O M I S A R I A T P O LI CJI U S T R O Ń
i u n i k a t o w e . C e n n y z b i ó r k s i ą ż e k  C i e s z y n i a n azyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGEDCBA
(możliwość
ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); teł. 8542413; 8543413.
korzystania ze zbiorów przez uczniów i studentów).
S T R A Ż M I EJSKA U ST R O Ń
— Walka o niepodległość w czasie II wojny światowej: Polskie Państwo
Podziemne, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, Żołnierze Września
ul. Rynek 4, tel. 8543483; kom. 604558321; z ERY: darmowy 986
1939 r., Wojsko Polskie na Wschodzie i martyrologia mieszkańców
Ustronia. (Zapraszamy nauczycieli i uczniów na ciekawe lekcje historii)
Atrakcyjne wystawy czasowe, wernisaże i koncerty.
KLUB PROPOZYCJI  klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi
ludźmi; LATAJĄCA A K A D E M I A SZTUK  warsztaty artystyczne
dla dzieci i młodzieży; OPOWIEŚCI NIESŁYCHANE cykl spotkań
etnograficznych.
Oddział czynny: I maja15 października
tłitill
od środy do niedzieli w godz. 1116
16 października30 kwietnia
od środy do niedzieli w godz. 913

w w w .

u s t r o ń . / d !

gimnastyka lecznicza

GALER I A SZ T U K I W S P Ó Ł C Z E S N E J „N A G O J A C H "
B&K Heezkowie  ul. Błaszczyka 19. tel. 85411 (X). Galeria czynna cały czas.
GALER I A S Z T U K I W S P Ó Ł C Z E S N E J „ Z AW O D Z I E"
ul. Sanatoryjna 7, tel. 8543534 wew. 488.
Galeria czynna:
od poniedziałku do piątku 9  16, w soboty 9  13.
BI U R O P R O M O C J I I W Y S T A W A R T Y S T Y C Z N Y C H
Rynek 3A, teł. 8545458, email bpiwa@polbox.com
Biuro i galeria czynne: od poniedziałku do niedzieli od 10.00 do 17.00.
M U Z EU M STARA Z AGR OD A
ul. Ogrodowa 1, tel. 8543007.
Czynne:
od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00.
soboty od 10.00 do 13.(X).
C H R Z E Ś C I J A Ń S K A F U N D A C J A „ Ż Y C I E I M I S JA "
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14
U ST R O Ń SKI E ST O W AR Z Y SZ EN I E T R Z EŹ W O ŚCI
KM) Abstynenta „R0DZMA". Ustroń, ul. Rvnek 4 (byłe liceum koło ZUS)
MITYNG AA  czwartek od 17.30 MITYNG AlAnon. wtorek od 17.30
KM>Abstynenta
 w pozostałe dni od 17.00
Telefon: 8541984, tel. kontaktowy: 0 601 516 854.
F U N D A C J A Św . AN T O N I EGO . u l . Kościelna 21, teł. 854 17 72
Spotkania z instruktorem terapii uzależnień i
współuzależnień
wtorek
9.0010.00
czwartek
16.0017.00
Psycholog
 każdy ostatni piątek miesiąca
Punkt wydawania odzieży
 pon. śr. pt.
10.00  14.(X)
W Y STAW A M O T O CY KLI
• R D Z AW E D I AM EN T Y
ul. Partyzantów 1

Z ABY TKOW Y CH
W tym miejscu przy górnej stacji wyciągu na Czantorię t uryści najczęściej
robią sobie pamiątkowe zdjęcia
Fot. W. Suchta

Od wtorku do niedzieli  godz. 10.00  18.00

Gazeta Ustrońska
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KULTURA
22.09

godz. 17.00 „Dodatki E w żywności"  spotkanie z Eu
geniuszem Zielonką, lekarzem, ekologiem
czwartek

23.09

godz. 9.00
piątek
godz. 17.00
piątek
godz. 16.00
sobota
godz. 10.00
12.00

Zbiory Marii Skalickiej
w Klubie Propozycji zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWU

23.09
24.09
27.09
Pokarmy mleczne...

Fot. M. Niemiec

Spektakl „Kubuś Puszatek" dla kl.l SP
sala

widowiskowa

 Muzeum

Ustrońskie

„Zbójnicka Chata" Ustroń Równi
ca zatrudni pracowników do bufe
tu i kuchni. Tel. 0602218918.
Pokój do wynajęcia.
Tel. 692741763.
Kupię  pocztówki z końmi i inne.
Teł. 0887025886.
Garaż kupię lub w y n a j m ę przy
osiedlu Centrum. Tel. 8544824.
DFK organizuje kurs podstawy
języka niemieckiego w 6 tygodni
od 5.10.2005 do 10.11.2005. In
formacje i zapisy pod numerem te
lefonu 8543277.

rzyk, sypialnię, żyrandol, stół z
krzesłami. Tel. 8543431, 0602
135164 po 14.00.
Do wynajęcia maszyna do łupania
drewna opałowego, prasa do ja
błek. Tel. 8528112.
Niemiecki  korepetycje, tłumacze
nia. Tel. 8542744,0607727992.
Sprzedam Alfa Romeo 166, 2.4
JTD 2000, brązowy metalik, pełne
wyposażenie, cena 36 800 zł.
Tel. 0509370525.
Kupię  stare monety, banknoty,
znaczki, bony PEWEX.
Tel. 0887025886.

im. J.

Jarockiego

stawienie d l a u c z n i ó w klas I g i m n a z j u m i

Z S P  MDK
Praiakówka
zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGEDCBA

Antyki sprzedam  gabinet, jadal

Zatrudnimy Pana na stanowisko
konserwatora do lat 40. Zgłosze
nia p r z y j m u j e m y o s o b i ś c i e od
godz. 9 do 12 w Hotelu Tulipan
ul.Szpitalna 21 w Ustroniu.

Praiakówka

Ekumeniczne Nabożeństwo Dziękczynne
z okazji 700lecia Ustronia  amfiteatr
„Ulissesja czyli powtóka z Odysei"  przed

KINO

OGŁOSZENIA DROBNE zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
nię, serwantkę, komodę, sekreta
22.09
godz. 19.00 Mr&Mrs Smith
„U Marusia", ul. Grażyńskiego 27,
tel. 8544997. Bankiety, domowa
kuchnia. Zapraszamy

MDK

Wernisaż wystawy Jana Misiorza

1329.09 godz. 19.00

komedia sens. USA (15 1)

Skazany na bluesa historia R. Riedla PL (15 1)

zywutsrp

DYŻURY APTEK
2224.09
2527.09
2830.09

 apteka Elba,
apt eka 111,
 apteka Centnim,

ul. Cieszyńska 2,
ul. Skoczowska 111,
ul. Daszyńskiego 8,

tel.8542102
tel.8542489
tel. 8545776

IBTROPKSKA

zwutson

dziesięć lat temu

Marian Suwara, właściciel „Czarciego Kopyta" tak mówił
o Równicy i swoim lokalu: W mojej opiniii jest to jedno z naj
piękniejszych miejsc na całym Podbeskidziu. Dobrze się tu miesz
ka, dobrze spędza weekendy. [...] Znaleźliśmy się na Expo w Se
willi, mamy za sobą około 2 godzin programu w telewizji pol
skiej, programy w telewizji niemieckiej, holenderskiej, szwedz
Włoski gazowy podgrzewacz
kiej. Najlepiej o atmosferze tego miejsca niech świadczy aż 8
wody „Lico" sprzedam.
„Randek w ciemno".
Tel. 8542538. zywutsrponmlkjihgedcbaUSMC
Kuchnie na wymiar z projektem
domu. Gotówka, raty (można od
pracować), 0 % odsetek i innych
opłat, bez zaświadczeń i poręczeń.
Tel. 0600160932.

•

•

•

Burmistrz NeukirchenVluyn Peter Wermke pisał w liście do
mieszkańców Ustronia: Wszystkim mieszkańcom waszego mia
sta w imieniu Rady i Zarządu Miasta, ale także swoim własnym
chciałbym podziękować za serdeczne przyjęcie w Ustroniu. [...]
Spotkanie z mieszkańcami waszego miasta było dla mnie głębo
kim dowodem na to, jak narody mogą przeboleć ciężkie waśnie.
•

•

•

Podczas wizyty w Ośrodku RahabilitacyjnoWychowawczym
dla Dzieci Niepełnosprawnych Miss Polonia 1994 Jadwiga Flank
przekazała zebrane przez siebie pieniądze i mówiła m.in. o swo
jej pracy: Są tygodnie o dużym nawale pracy.zyutrponmkjigedcaPJIA
ˇ...J Przykładowo,
dzisiaj rano przyjechałam z Radomia, teraz jestem w Nierodzi
miu, a po południu przez Bielsko jadę do Poznania. [...] Najwię
cej frajdy zrobiły dzieciom wspólne fotografie z najładniejszą
Polką roku 1994.
•

•

•

Od października rozpoczyna działalność w naszym mieście
filia Centrum Treningowego Wojakowskich. [...] Pomysł Cen
trum Treningowego powstał, gdy Przemysławowi Wojakowskie
mu, romaniście ze Szczecina udało się zaradzić kłopotom w na
uce własnych dzieci. W maju 1991 r. dwójka dzieci państwa
Wojakowskich pobiła rekord pamięci, a wyniki zostały uwiecz
nione w księdze Guinnessa.
•

i mięsne
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•

•

Około godz. 17.30 nieznani sprawcy dokonali rabunku w jed
nym z ustrońskich sklepów. Ich łupem padł portfel właścicielki
(mn)
sklepu, w którym znajdowało się 500 zł.
22 września 2005 r.

S DWA MECZE
JEDEN PUNKT

V zywutsrponmlkjihgedcbaUSMC

zrndaVJD

Kuźnia Ustroń  Rekord BielskoBiała 1:1 (1:0) zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
14 września awansem z 24 września rozegrała Kuźnia mecz
z Rekordem BielskoBiała. Grano na stadionie Kuźni. Od począt
ku zaznacza się przewaga naszej drużyny. Praktycznie gra toczy
się na połowie Rekordu. Dodatkowo Kuźnia gra z wiatrem. Efekt
przychodzi szybko, bo już w 11 min. Michał Nawrat strzela bram
kę. Po silnym strzale bramkarz Rekordu wybija piłkę, ale bardzo
blisko, podbiega do niej M. Nawrat i strzela, bramkarz ponownie
odbija na dwa metry, piłkę przejmuje M. Nawrat i strzela do pustej
bramki. Kuźnia przeważała, a Rekord czasem kontratakował. Pew
nie grał jednak bramkarz Kuźni Paweł Zarzycki.
W drugiej połowie role się odmieniły. To Rekord częściej prze
bywa na połowie Kuźni, która z kolei stara się kontratakować. W
doskonałej sytuacji znajduje się Jacek Juroszek, który mija kil
ku rywali, w polu karnym przechodzi jeszcze jednego. Jest 10 m
od bramki, próbuje minąć bramkarza, ale w końcu piłka zostaje
mu odebrana. W podobnej sytuacji M. Nawrat strzela nad po
przeczką. Rozstrzygnięcie pada w 63 min. gdy to z kolei nasz
bramkarz wybija mocny strzał, ale dobitka jest już skuteczna.
Przez całe spotkanie piłkarze obu drużyn głośno komentowa
li wydarzenia na boisku. Oceniali decyzje arbitra, podpowiadali
co powinien uczynić. Momentami miało się wrażenie, że mamy
na boisku 23 sędziów i ani jednego zawodnika zainteresowane
go piłką. Do tego dochodzą trafne komentarze z widowni.
Po meczu powiedzieli:
Trener Rekordu Piotr Kuś:  Obawialiśmy się tego meczu, bo
pamiętaliśmy, że przed rokiem przegraliśmy tu 3:0. Jest więc
jakiś postęp w naszej grze. Wydaje mi się, że był to ładny mecz.
Obie drużyny grały do przodu, chciało im się grać, było dużo
sytuacji. Z wyniku nie jestem zadowolony, bo chciałem ten mecz
wygrać. Zresztą zawsze chcemy wygrywać.
Trener Kuźni Zbigniew Janiszewski:  Pierwsza połowa dla
nas, druga dla nich. Wychodziłoby na to, że remis sprawiedliwy,
aczkolwiek oni maja drużyną dojrzalszą, bardziej wybieganą.
Widać, że z tą drużyną ktoś pracuje już dwa lata. Z drugiej strony
te sytuacje, które mieliśmy, trzeba wykorzystywać. Mam preten
sje do sędziego. Dwa razy nasz zawodnik wychodził na czystą
pozycję i był faulowany, za co sędzia pokazał tylko żółtą kartkę.
Uważam, że walczyliśmy ambitnie. Jakbyśmy zagrali tak jak
w Wilamowicach, wygralibyśmy 5:0. Mówi się, że brakuje na
szym sił. Ale to Rekord zaczął w drugiej połowie grać piłką, a
maja drużynę dojrzalszą. U nas paru zawodników jeszcze trzeba
szkolić. Dobrze że Rekord słabo zagrał pierwszą połowę. Powin
niśmy też wykorzystywać sytuacje.
Wojsław Suchta

Dośrodkowuje Daniel Ciemała.
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Fot. W. Suchta
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Pod bramką Rekordu.
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Fot. W. Suchta

Koszarawa Żywiec  Kuźnia Ustroń 3:1 (3:0)

Niepomyślnie rozpoczyna się mecz Kuźni w Żywcu, bo już w
2 minucie po sprytnym strzale w krótki róg przegrywamy jeden
zero. Od tego momentu Kuźnia za wszelką cenę dąży do wyrów
nania, ale w jej poczynaniach widać chaos. W tej części spotka
nia zdecydowaną inicjatywę ma Koszarawa, gra szybko.
Ale w miarę upływu czasu mecz się wyrównuje. W 25 min. rzut
wolny wykonuje Michał Kotwica, jego silny strzał z największą
trudnością broni bramkarz.
Dwie minuty później w sytuacji sam na sam znajduje się Da
mian Madzia, który zamiast podawać piłkę do lepiej ustawio
nych zawodników próbuje strzelić, niestety jego próba spełzła
na niczym. W 38 minucie przy biernej postawie naszych obroń
ców napastnik Koszarawy mija czterech rywali i z 16 metrów
uderza pod poprzeczkę. Dwie minuty później do piłki wychodzi
bramkarz Kuźni Paweł Zarzycki, piąstkuje ją, ale zamiast od
razu wracać do bramki przygląda się jak dalej toczy się gra. Do
piłki dobiega napastnik Koszarawy i pięknym lobem z 33 me
trów pokonuje naszego bramkarza. Jest 3:0.
W drugiej odsłonie Kuźnia jest innym zespołem, wbrew temu
co pokazywała w innych meczach teraz w drugiej części gry
panuje na całym boisku, długo utrzymuje się przy piłce, jej każ
da akcja jest zagrożeniem dla bramki Koszarawy, ale brakuje
szczęścia. Tomasz Kożdoń z dwóch metrów przenosi piłkę nad
poprzeczką, ale strzelał na leżąco. Co chwilę Kuźnia stwarza
realne zagrożenie pod bramką przeciwników. Z woleja strzela
Mateusz Zebrowski, jego atomowe uderzenie broni bramkarz.
Próbują także inni zawodnicy ale bardzo dobrze dysponowany
bramkarz nie daje się pokonać. Po strzale z głębi pola piłkę paru
je bramkarz, przytomnie zachowuje się T. Kożdoń, który szczu
pakiem strzela do bramki i znowu w niebywały sposób wyłapuje
ją bramkarz Koszarawy. W 80 minucie pada upragniony gol dla
Kuźni jego autorem jest M. Kotwica, który popisuje się pięknym
strzałem z rzutu wolnego.
Po meczu powiedzieli:
Trener Koszarawy Bogdan Warzecha:  Mój zespół grał kon
sekwentnie, w pierwszej odsło
l Żabnica
20 21:8
nie strzelił trzy bramki, a w
2 Czaniec
17 20:5
drugiej pilnował wyniku.
3 Porąbka
17 19:8
Trener Kuźni Zbigniew Ja
niszewski: Ten mecz powin
4 Rekord BB 15 14:7
niśmy wygrać 6:3. Koszarawa
5 Zabrzeg
15 13:8
w pierwszej połowie trzy razy
6 Bestwina
13 12:11
strzeliła na bramkę i zdobyła
7
Łękawica
10
11:15
trzy gole, z tego przy drugiej
8 Czechowice
10 11:10
bramce czterech obrońców pa
trzyło się kiedy napastnik
9 Podbeskidzie II 10
6:5
strzeli. Przy trzeciej, bramkarz
10 Kaczyce
9 8:11
wyszedł i zapomniał o tym, że
11 Koszarawa II
9 7:13
piłka może do niego wrócić.
12 Simoradz
8 14:20 zywuts
W drugiej połowie to Kosza
13
Kuźnia
8
12:21
rawa oddała jeden strzał w kie
14 Kaniów
7 7:10
runku bramki, ale mecz pole
ga na tym, że należy go wy
15 Wilamowice
7 10:20
grać na boisku. Piotr Sztefek
2 3:17
16 Kobiernice
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Witejcie ludeczkowie !!! zyxwutsrpo

Muszym sie Wóm kapkę poskarżyć na mojóm wnuczkę, choć
niejedyn może powiedzieć, że z dzieckami sóm dycki starości, jak
ni taki to insze. Nale co inszego wyposłóchować o cudzych dziec
kach, a co inszego ciyrpieć skwóla gupoty swojich bliskich. Ale
przyńdym do rzeczy. To prowda, je na świecie moc grubasów.
Zdo mi sie, że dzisio je jich ło moc wiyncyj jako w hańdownych
czasach. Kiedysi była biyda, tóż ludzie jedli mało niewiela, a
dzisio niejedyn zmłóci czekulade, abo bómbóniere na jedno po
siedzyni i jeszcze by sie za czymsi łoglóndoł, tóż nie dziwota, że
potym na nogach nielza sie hrubasowi uniyś. Jak ponikiedy wi
dzym taki starsze paniczki abo chłopów, co sóm hrubsi jako del
si, to se dycki pomyślym: Na kaj żeś ty babo była jak żeś tyła?
Nale je i drugo strona medalu. Moc nastolatek nic nie jy, bo
chcóm być ciynki jako glisty, nó taki patyczaki, koś a skóra.
Moja wnuczka też se taki program na ferie wymyśliła, że bydzie
coroz chudszo. / co najgorsze doista sie ji to udało. Dycki była
szczupło, a teraz je tako łobrzidliwo chudyra. Jo stojym przi
garcach całe przedpołedni i warzym łobiod dło całej rodziny, a
ta potwora zjy cosi na dnie talyrza. Zaweźnie sie i mo takóm
silnom wole w tej gupocie i nie jy. Tóżfórt chudnie i doista nie
wiymy jako ji przemówić do rozumu. Nic nie pumogo, ani groź
by, ani prośby.
Nie doś, że straciła na urodzie, to na pewno łodbije sie to na
Nad poprzeczką M. Molek.
Fot. W. Suchta
zdrowiu. A jeszcze do tego wszyckigo latoś wybiyro sie na stu
dia, tóż zostanie ganc bez kontroli. Wiym, że młodzi dycki mieli
swoji wygłupy i to jakoś i trze ja umieć zrozumieć, dyćmy wszyscy
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
byli młodzi, nale jako tu zrozumieć jak dziywcze sie samo do
choroby, abo ganc do zguby doprowadzo? Jakbyście kiery znali
Ostatni weekend tyczkarki Kuźni Ustroń zaliczą do udanych. zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
lyk na takóm gupote to napiszcie, bo cało rodzina je doista bez
Agata Bijok startowała w Tuzli w Bośni i Hercegowinie na Klu
radno.
Jewka
bowym Pucharze Europy Juniorów, czyli zawodniczek rocznika
1986 i późniejszych. Agata to rocznik 1990. W skoku o tyczce
zajęła trzecie miejsce wynikiem 340 cm. Przegrała z Brytyjką
i Rosjanką tylko ilością zrzutek. Agata reprezentowała klub MKS
MOS Sosnowiec.
Pozostali zawodnicy Kuźni startowali na Memoriale Kozubka
Od 15 września Stowarzyszenie RekreacyjnoSportowe „Czan
w Chorzowie. W skoku o tyczce zwyciężyła Magdalena Molek,
toria Ustroń" przyjmuje zapisy do szkółki tenisowej. W zimie
która ustanowiła rekord życiowy wynikiem 340 cm. Uznano to
treningi odbywać będą się w hali tenisowej koło stadionu Kuźni,
za najlepszy wynik zawodów wśród kobiet, także seniorek, za co
a kiedy pozwoli na to pogoda na kortach tenisowych w Jaszowcu.
Magda otrzymała cenną nagrodę. Druga w skoku o tyczce była
Chętnych trenować będą: Aleksander Panfil, Igor Kowalczyk,
Patrycja Moskala z Kuźni (320 cm), piąta Martyna Cyganek
Andrzej Faltyński. Istnieje możliwość przystąpienia do sekcji te
(310 cm). Wynik P. Moskały uznano za trzeci wśród startujących
nisowej Stowarzyszenia. Kontakt telefoniczny i zapisy pod nr. tel.
kobiet. Chłopcy z Kuźni skakali niżej: Tomasz Klyta 300 cm,
0509370525 lub 0509124241. Spotkanie organizacyjne w Hali
Michał Kłoda 260 cm.
(ws)
zwutsonmlkjihedcaZYWUSRPONMLKJ
Tenisowej w sobotę, 1 października
w godz. 12.00  14.00.

ZYCI OWKA MAGDY

SZKOŁA TENISA

P O Z I O M O : 1) jesienny znak zodiaku, 4) najlepsza obrona, KRZYZOWKA
6) typ żagla, 8) mieszka w stawie, 9) uroda, karnacja, 10)
30 zł 30 zł
pożywienie, 11) ciągła lub przerywana, 12) żałobny utwór,
13) kapela z Istebnej, 14) przeciwieństwo zalet, 15) krajan,
rodak, 16) imię męskie, 17) Jerzy gwarowo, 18) jej nie wypa
da, 19) pogoda,zwtsrponligfedaZYWSRPONMLKJIGEDCBA
20) lodowy deszcz.

KRZYZOWKA KRZYZOWKA
3 0 zł 3 0 zł 30 zł 30 zł

PIONOWO: 1) turystyczna wyprawa, 2) na zapleczu teatru,
3) imię żeńskie, 4) staż prawniczy, 5) łasi się do kota, 6) mazak,
pisak, 7) praprzodek fortepianu, 11) w alfabecie, 13) kuzynka
foki.
Rozwiązanie krzyżówki powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi czeka
my do 30 września br.
Rozwiązanie krzyżówki z nr 36:
ŚCIEŻKA RYCERSKA
Nagrodę 30 zł otrzymuje HELENA POLOCZEK, Ustroń,
ul. Źródlana 79.Zapraszamy do redakcji.

GAZETA ,
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